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   وصف المواد
 الكهربائيةهندسة القسم 

 
 ٠٩٠٣٢٠١ تطبيقات الحاسوب )ساعة معتمدة ١(  

  )١٩٠١١٠٢(المتطلب السابق 

حـزم الرسـم   .  بيئة النوافذ). Matlab, Mathematica(الحزم الحاسوبية للعمليات الرياضية والرمزية 
البحـث فـي    .   فـي والمعلومـاتي    واستعمالها في المسح المعر    INTERNETالشبكة الدولية   .  البياني

مكتبات .  اإلحصائيةمعالجة المعطيات والحزم    .  الحزم الهندسية للحسابات  . المكتبات عن طريق الحاسوب   
 .  الحاسوب المعيارية

  
 

 

  ٠٩٠٣٢٠٣ الهندسة الكهربائية )ساعات معتمدة ٣( 
  )٠٣٠٢١٠٢: (المتطلب السابق

.  التحليل الـشبكي والنقطـي    .  تجزئة التيار والفولطية  .التوازي  توصيل التوالي و  .  قوانين اوم وكيرشوف  
 –مقاومـة  ( و) محاثـة -مقاومة(دارات  .  المحاثة والمواسع .  نظريات نورتون وثيفينن  .  التراكبنظرية  
.  مبـدأ الطـور   .  خصائص االشارة الجيبية  .  )مقاومة و محاثة ومواسع   (دارات  .   بدون مصدر  )مواسع

 . القيم الفعالة للتيار والفولطية.  الممانعة والمسامحة.  صر المقاومة والمحاثة والمواسععالقات الطور لعنا
  مقدمة إلى    .توصيالت مثلث ونجمة ثالثية االطوار    . القدرة اللحظية والمتوسطة والظاهرية ومعامل القدرة     

المحـوالت  .  البـسيطة  دوائر التـضخيم  . الترانزستور. دوائر التقويم البسيطة  . الثنائي. أشباه الموصالت 
  .تأريض التجهيزات الكهربائية.  اعتبارات السالمة. تصنيف االالت الكهربائية ومبدأ عملها. الكهربائية

  
 

 

 ٠٩٠٣٢٠٤ كهربائيةمختبر الهندسة ال )ساعة معتمدة١(

  )٠٩٠٣٢٠٣: (المتطلب السابق

 مبـدأ الممانعـة   . نظريات الشبكات .  ستمردارات التيار الم  . القوانين االساسية . أجهزة القياس الكهربائية  
 ثالثية الطور على شكل مثلث الدارات.  ) مواسع-مقاومة ( و) محاثة-مقاومة(وازاحة الطور في الدارات 

خـصائص الترانزسـتور    .  خصائص الثنائيات ودوائـر التقـويم     .  قياس القدرة ومعامل القدرة   . ونجمة
  . والمضخمات

  
 

 

 ٠٩٠٣٢١١ )١(كهربائية دوائر  )ساعات معتمدة٣( 

  )٠٣٠٢١٠٢: (المتطلب السابق

دارات .  المحاثة والمواسـع  .  طرق تحليل الدارات  .  الوحدات والتعاريف والدارات الكهربائية البسيطة      
-تحليل دارات مقاومـة   . ادخال دالة خطوة الوحدة القسرية    .  مواسع بدون مصدر   -محث ومقاومة -مقاومة
. عالقات الطور مع  المقاومة والمحاثة والمواسع   . مفهوم الطور .  قسرية الجيبية الدوال ال .   مواسع -محاثة

 تحليل الدارات باسـتعمال  البرمجيـات   .  استجابة الحالة المستقرة  للدوال الجيبية.  المسامحة/ الممانعة

Spice و .Matlab  
  
 

 

 ٠٩٠٣٢١٢ )٢(دوائر كهربائية  )ساعات معتمدة ٣( 

  )٠٩٠٣٢١١: ( المتزامنالمتطلب السابق أو 

توصيالت .  دارات متعددة الطور  . والقدرة المركبة ).  الفعالة(القدرة المتوسطة وقيم مربع متوسط الجذر       
رنيين التـوالي   .  االستجابة الترددية .  التردد المركب والدوال القسرية الجيبيبة المخمدة     .  والمثلث/ النجمة

عوامل الممانعة والمسامحة  والمهجنـة      .   الشبكات العامة بمدخلين   . دارات مقترنة مغناطيسياً  . والتوازي
  .فعالةالفعالة وغير الالمرشحات .  األساسية للترشيحالمبادئ.  والنقل
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 ٠٩٠٣٢١٩  مختبر دوائر كهربائية       )ساعة معتمدة١( 

   ) ٠٩٠٣٢١٢: (  المتزامن أوالمتطلب السابق (

 -االستجابة العابرة   في دارات مقاومـة         .  نظريات الشبكات .  كيرشوفقوانين  .  دارات التيار المباشر  
الـرنين فـي    .  القدرة ومعامل القدرة  . مبدأ الممانعة .   مواسع - محث   -مواسع، مقاومة   -محث، مقاومة 

. ثوابت دوائر المدخلين    .  قياس القدرة .  دارات ثالثية األطوار  . معامل النوعية . دارات التوالي والتوازي  
  . المرشحات.  ارات المقترنة مغناطيسياًالد
  
 

 

 ٠٩٠٣٢٢١  وأنظمةإشاراتتحليل  )ساعات معتمدة٣( 

  )٠٩٠٣٢١١  و ٠٩٠٣٢٠١: (المتطلب السابق

التمثيل باستخدام  .   والمتجهات اإلشارات.   مستمرة مع الزمن   إشارة. واإلشارات األنظمةتمثيل وتصنيف   
عرض .   من الطاقة والقدرة   اإلشاراتمحتوى  .  لإلشاراتالقيمة  طيف الطور  و   . مسلسلة فوريير العامة    

الكثافة الطيفية  .  اإلشاراتالتفافية  .  اإلشارةاخذ عينات من    .  تحاوير فوريير وتطبيقاتها  . نطاق االشارات 
. استجابة النظـام  لنبـضة     .   المستمرة في الزمن   لألنظمة التحليل الزمني    . دوال االقتران  .للطاقة والقدرة 

تحـاوير فـوريير   .  متقطعة مـع الـزمن  إشارات. BPF وHPF و LPE مرشحاتال. نوات االتصاالتق
االستجابة لعينـة   .  (DFT) ألنظمةالتحليل الطيفي   . (FFT)وتحاوير فوريير السريعة    . (DFT)المتقطعة  

  . مشروع على الحاسوب.  تحاوير زيإلىمقدمة . واحدة واالستجابة لمدخل تتابعي اختياري
  
 

 

 ٠٩٠٣٢٥١  )١(كهرومغناطيسية  )ساعة معتمدة ٣ (

   )٠٣٠٢١٠٢: (المتطلب السابق

الجهد . قانون كولومب وشدة المجال الكهربائي    .  اإلحداثيات أنظمة.  المتجهات وعمليات المتجهات  . مقدمة
بائيـة  المجاالت الكهر . تطبيقات عملية . قانون جاوس ونظرية التشتت   .  كثافة الفيض الكهربائي  .  والتدرج

قانون بويت  .  صورطريقة ال .  معادالت باوسان والبالس  .  شروط الحدود .  المواسع  .  في اوساط المواد  
الجهـد االتجـاهي    .   القوة والعـزم المغناطيـسي    .  ونظرية ستوك فاف  االلت.  قانون امبير .  سافارات-

الـدارات  .   المحثـات  . B-Hالخواص المغناطيسية للمـواد ومنحنـى       .  تطبيقات عملية .  المغناطيسي
معـادالت  .  اإلزاحـة تيـار   . قانون فارادي .  التفاعل بين المجاالت والجزيئات المشحونة    .  المغناطيسية

  . التخلفيةومبدأالمجاالت المتناغمة زمنياً .  عالقة التراخي ومعادلة االستمرارية.  ماكسويل
  
 

 

 ٠٩٠٣٢٥٣ )للحاسوب(كهرومغناطيسية  )ساعة معتمدة ٣( 

  )٠٣٠٢١٠٢: (متطلب السابقال

.  كثافـة الفـيض الكهربـائي     .  الجهد.  وشدة المجال الكهربائي   الشحنات.  االحداثياتوالمتجهات  . مقدمة
التيـارات والمجـاالت    .    شـروط الحـدود   .  المواسـع   .  موادالخصائص الكهربائية ل  . قانون جاوس 
.   المحثـات  .شـروط الحـدود   . B-Hد ومنحنى   الخواص المغناطيسية للموا  .  قانون امبير .  المغناطيسية

 في وسط ال يعـاني      اتالموج.    معادالت ماكسويل المجاالت المتغيرة مع الزمن و      .الدارات المغناطيسية 
 خطـوط    فـي  موائمةال. لخطوط  النقل   والمستقر   التحليل العابر   . خطوط النقل .  من الفقد ووسط موصل   

 .  في األنظمة الرقمية ذوات السرعة العاليةكهرومغناطيسيةلتأثيرات الا.  مقدمة إلى أأللياف البصرية .النقل
  .تطبيقات عملية
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 ٠٩٠٣٢٦١    )١(الكترونيات  )ساعات معتمدة ٣( 

   )٠٩٠٣٢١١: ( المتطلب السابق

الخـواص  .  أشباه الموصالت النقية وغيـر النقيـة      .  التوصيل في المعادن  . مقدمة إلى أشباه الموصالت   
وصلة الدائرة  .  م س وصلة الثنائي   .  عملية اإلنتشار في أشباه الموصالت    .  ربائية الشباه الموصالت  الكه
تـأثيرات  .  الخصائص اإلستكاتيكية للفولطية مـع التيـار      .  الوصلة المنحازة أمامياً وعكسياً   .  ةتوحالمف

أنـواع الثنائيـات   .  مواسـع الوصـلة وأزمـات التحويـل    .  نظام اإلشارة الصغيرة والكبيرة   .  الحرارة
ثنائيـات زينـر    .  مـضاعفات الفولطيـة   . دارات القص والرفع  .  مرشح التعديل .  التعديل.  والتطبيقات

 و  CBخصائص  .  نظام ايبرمول .  ترانزستورات ثنائية الوصلة  .  الثنائيات الضوئية .  راكتور وشوتكي ڤو

CE  .إستخدام  .اإلنحياز وتحليلهBJTتقـديرات  . نظـام اإلشـارة الـصغيرة   .  كمفتاح وثنائي ومضخم
. MOSFET و   JFETتيار لترانزسـتور    -خصائص فولطية . ترانزستورات تأثير المجال  . الترانزستور

FETترانزستور  .نظام اإلشارة الصغيرة.  كمفتاح ومضخمMESFET .تقديرات الترانزستور .  
  
 

 

 ٠٩٠٣٣٠١ الطرق العددية الهندسية   )ساعة معتمدة٣( 

   )٠٣٠١٢٠٢: (لسابقالمتطلب ا

الحل العددي   للمعـادالت الجبريـه        .  وانتشار الخطاء  العددي الفقدان   العددية،االخطاء  .  رياضيه مفاهيم
الحل العددي للخوارزميات الخطيـة     ).طرق حل الخوارزميات الخطية   (مراجعه للجبر الخطي    . الالخطية

الحل العددي  . التفاضل والتكامل العددي  . اتتوصيل المنحني . االستكمال من الداخل والتقريب   . والالخطية
  .تطبيقات هندسية . مقدمه لحل المعادالت التفاضلية الجزئيه.مسائل القيمة الخاصة. للمعادالت التفاضلية

  
 

 

 ٠٩٠٣٣٢١ احتماالت ومتغيرات عشوائية )ساعة معتمدة٣( 

  )٠٩٠٣٢٢١: (المتطلب السابق

دالة . متغيرات عشوائية مستمرة  . متغيرات عشوائية متقطعة  . شوائيةمقدمة الى االحتماالت والمتغيرات الع    
الثابـت  . العمليات العـشوائية  . احصائيات المتغيرات العشوائية  . دالة توزيع االحتماالت  . كثافة االحتماالت 

ـ       . كثافة طيف القدرة  . دالة الربط الذاتي  . والمتحرك  القـدرة مـن     فتقدير دالة الربط الذاتي وكثافـة طي
  .المخرج لالنظمة الخطية/عالقات المدخل. ومات الخامالمعل

  
 

 

 ٠٩٠٧٢٣٥                            ة  الدقيقاتالمعالجلغة التجميع و  )ساعات معتمدة٣( 

  )٠٩٠٧٢٣١: (المتطلب السابق

عنونة الذاكرة بالنمط الحقيقـي  . ق وهيكلتهتطور المعالج الدقي . مقدمة للمعالجات الدقيقة والحواسيب الدقيقة    
الحاسوب الشخصي والبرمجيات المـساعدة     . مقدمة للبرمجة بلغة التجميع   . أنماط العنونة . والنمط المحمي 

تعليمات التحريك والتكديس وتحميل    . تعليمات تناقل البيانات  . في تحديد وازالة اخطاء البرمجيات التطبيقية     
 BCDحساب. الضرب والقسمة . الجمع والطرح والمقارنة  . تعليمات الحساب . تالعنوان المؤثر و السلسال   

تعليمـات  . مقارنة السلـسالت . العدادات والتأخير الوقتي. اإلزاحة والدوران. تعليمات المنطقASCII. و
المقاطعـة  . تعليمات الـتحكم بالبرنـامج واآللـة      . المكدسات والبرمجيات الفرعية  . تحويل الرموز . القفز
المعالج الدقيق ونواقل البيانـات، العنـاوين، واشـارات    . المجمعات وأدوات تطوير البرمجيات   . مجةالمبر

 مناقشة بمعدل ساعة    .الخرج/مقدمة لطرائق الربط البيني لمكونات الذاكرة ومكونات الدخل       . التحكم القياسية 
  .واحدة أسبوعياً
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 ٠٩٠٣٣٤١   قياسات وأجهزة )ساعات معتمدة٣( 

   )٠٩٠٣٢٦١ و ٠٩٠٣٢١٢: (لب السابقالمتط

اجهزة القياس الشبيهة والرقميـة     .  معلومات القياس واالخطاء  .  الوحدات الكهربائية والمغناطيسية العامة   
والفولطية عند  قياس القدرة   .  اجهزة قياس المقاومة  والمحاثة والمواسعة     .  لقياس التيار والفولطية والقدرة   

  الرقميـة  اإلشـارات الحصول علـى    . المجسات. وتحليلها اإلشاراتتوليد  . ةشارراسم اال .التردد الراديوي 
 فـي األجهـزة    ٧٢١٧،  ٧٢١٦مشروع على استعمال شرائح    .التأريض.التداخل السعوي .  الفحص وأجهزة
  .الرقمية

  
 

 

 ٠٩٠٣٣٥١ )٢(كهرومغناطيسية  )ساعات معتمدة٣( 

  )٠٩٠٣٢٥١: (المتطلب السابق

طول الموجـة   .  الموجة المستوية المنتظمة في وسط عام     .  معادالت الموجة .  يلمعادالت ماكسو .  مقدمة
والرقم الموجي واتجاه انتشار الموجة  وسرعة الطور وسرعة المجموعة وثوابت الطور والتوهين وممانعة     

.  انتشار الموجة المستوية في وسط ال يعاني من الفقد ووسط يعاني من الفقـد ووسـط موصـل                 .  الموجة
.  اسـتقطاب الموجـة  .  االسقاط العمودي والمائل للموجـة  .  متجه بوينتنغ .  كل العام للموجة المستوية   الش

تحليـل  .  التحليل العابر لخطوط نقل  ال تعاني مـن الفقـد        . خطوط النقل .  معالجة بعض المسائل العملية   
مخططات .  نقل القصيرةخطوط ال.  خطوط النقل لمصدر متناغم باستخدام الشكل االتجاهي والشكل اللفاف        

قياس . موائمة خطوط النقل باستخدام قضمة وقضمتين او خط نقل بطول ربع طول الموجة            . خطوط النقل 
مقدمـة الـى    .  الفجوة الرنانـة  . الفتحات في دالئل الموجة   . دالئل الموجة المستطيلة والدائرية   . الممانعة

   . الموجةي القطب بطول قصير ونصف طولخصائص ثنائ. الهوائيات والمعامالت المختلفة للهوائيات
  
 

 

 ٠٩٠٣٣٦١  )٢(الكترونيات  )ساعات معتمدة ٣( 

  )٠٩٠٣٢٦١: ( المتطلب السابق

مراحـل ترانزسـتورية    .  مضخمات متتاليـة  .  مضخم من مرحلة واحدة   . انحياز الترانزستور .  التنظيم
.  الكسب بحمل فعال  .  مات التشغيلية هيكلية المضخ . مضخم جزئي . مضخمات تشغيلية وتطبيقاتها  .  مركبة

االسـتجابة التردديـة    .  انحراف الفولطيات والتيـارات   .  مرحلة الخرج .  ازاحة مستوى التيار المستمر   
االستجابة للترددات المنخفـضة لكـل      .  االستجابة للترددات العالية لكل تركيبات المضخمات     . للمضخمات

.  خـصائص مـضخمات التغذيـة العكـسية       . لمراحل المتتالية االستجابة الترددية ل  .  تركيبات المضخمات 
  .خواص المضخمات بتغذية عكسية سالبة

  
 

 

مختبر اإللكترونيات                                          ) ساعة معتمدة١( ٠٩٠٣٣٦٨ 

  )٠٩٠٣٣٦١(المتطلب السابق أو المتزامن 

اإلسـتجابة  . المـضخمات المتتابعـة   .  الترانزستور كمـضخم  . نزستور ثنائي الوصلة  إنحياز وتكبير الترا  
مشروع .  تطبيقات المضخمات التشغيلية  . مضخم تفاضلي .  مضخم بتغذية عكسية  .  الترددية للمضخمات 

  . تصميم
  
 

 

 ٠٩٠٣٣٧١  )١( كهربائية آلتا )ساعات معتمدة٣(  

   )٠٩٠٣٢٥١  و  ٠٩٠٣٢١٢: (المتطلب السابق

 إختيار المحوالت، تحويل الطاقة     ؛المحوالت ثالثية الطور   و حادية الطور أ المحوالت   ؛الدارات المغناطيسية 
، أدائهـا وخـصائص    تصنيفها -الكهروميكانيكة ، مبدأ عمل اآلت التيار المستمر، مولدات التيار المستمر

رعتها، المجـال المغناطيـسي     تحليلها، خصائص أدائها، أقالعها، والتحكم بـس      : محركات التيار المستمر  
  .  أدائها، تواقتها وربطها على التوازيصها، تحليلها، خصائمتصمي: الدوار، المولدات التوافقية
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  )ساعة معتمدة٣(
 

 ٠٩٠٣٣٧٣  )والميكاترونكس  للميكانيك(االالت الكهربائية 

   )٠٩٠٣٢١٢ أو ٠٩٠٣٢٠٣: (المتطلب السابق

مبدأ عملها، تحليلها، خصائص أدائها، وإختبارهـا،       : أحادية وثالثية الطور  الدارات المغناطيسة، المحوالت    
تحويل الطاقة الكهروميكانيكية، مبدأ عمل وتصنيف مولدات التيار المستمر، محركات التيـار المـستمر،              

: ار اآلت التيار المستمر، المحركات التوافقية     بتحليلها، خصائص أدائها، إقالعها والتحكم في سرعتها، اخت       
تحليلها، خصائص أدائها، تطبيقاتها، إقالعها وإختبارها،  المحركات الحثيـة ثالثيـة الطـور، تحليلهـا،                

 المحركات الحثية أحادية الطور، أنواع خاصـة        ،ارها، إقالعها والتحكم في سرعتها    بخصائص أدائها، اخت  
  . المحرك العام، المحرك التنافري، المحرك الخطوي: من المحركات

  
 

 

 ٠٩٠٣٣٧٤  )والميكاترونكس  للميكانيك(مختبر االالت الكهربائية  )ة معتمدةساع١(

  )٠٩٠٣٣٧٣: (المتطلب السابق

.  مولدات التيار المستمر  . فحص محوالت الطور الواحد والثالثة اطوار     . الدرارات المغناطيسية للمحوالت  
فحـص  .  خصائصها التـشغيلية   و المتزامنةفحص المولدات     . لتحكم في سرعة محركات التيار المستمر     ا

  .فحص المحركات الحثية وخصائصها التشغيلية  .وخصائصها التشغيلية المتزامنة المحركات
  
 

 

 ٠٩٠٣٤٢١  )١(تصاالت إ )ساعات معتمدة٣( 

   )٠٩٠٣٣٢١: ( أو المتزامنالمتطلب السابق

تخمين عرض  .  ترددي والطوري التعديل ال .  التعديل الزاوي .  التعديل السعوي . التعديل المستمر للموجة  
الضجيج في التعديل . والتعديل الترددي .  مستقبالت التعديل السعوي .  النطاق في التعديل المستمر للموجة    

التعـديل  .  نسبة االشارة الى الـضجيج    .  تمثيل الضجيج والتداخل  .  مصادر الضجيج .  المستمر للموجة 
تشغيل : نقل عند نطاق االساس.  تعديل دلتا .  لرمزي النبضي التعديل ا .  التجميع التجزيئي للزمن  . النبضي

 وFSK   وASK :طرق النقل الرقمي.  النبضة وترميز الخط وشروط نايكوست للنقل الخالي من التشويه
PSK .اداء نمط التعديل الرقمي بوجود الضجيج .  

  
 

 

 ٠٩٠٣٤٢٢  )٢(تصاالت إ )ساعات معتمدة٣ (  

        )٠٩٠٣٤٢١: (المتطلب السابق

تصميم واشتقاق المرشح الموائم لشكل التعـديل       .  تصميم المستقبل المثالي  .  شكل التعديل الرقمي  . مقدمة
.  تقييم أداء شكل التعديل الرقمي بقناة مضافاً إليها ضجيج جاوس ابـيض           .  تمثيل فضاء اإلشارة  .  الرقمي

.  القنوات التي تعاني من ظاهرة الخفـوت      تمثيل  .  احتمال الخطأ في القضمة والرمز إلشكال تعديل مختلفة       
ترميـز القطـع    .  ترميز االلتفافيـة  .  ترميز هامينغ .  ترميز القناة .  أنظمة االتصاالت المفرودة أطيافها   

  . مقدرة تصحيح الخطأ عند ترميز هامينغ.  الخطية
  
  

 

 ٠٩٠٣٤٢٤  إجراءات إشارية رقمية )ساعات معتمدة٣ ( 

   )٠٩٠٣٣٢١: (المتطلب السابق 

نمـاذج  .  Zتحـاوير   . األنظمة واإلشارات المتقطعة مع الزمن    .  مقدمة إلى اإلجراءات اإلشارات الرقمية    
تصميم المرشـحات   . التحليل الزمني والترددي للمعالج الرقمي    .  تمثيل وتنفيذ األنظمة المتقطعة مع الزمن     
تصميم المرشحات الرقمية ذات    . بيهةالتقريب في المرشحات الش   .  الرقمية ذات االستجابة النبضية المحددة    

خوارزميـات تحـاوير    .  المسوي الرقمي .  شبكات المرشحات الرقمية  .  االستجابة النبضية غير المحددة   
  .خوارزميات اإلجراءات اإلشارية الرقمية وتطبيقاتها.  فوريير المتقطعة وتحاوير فوريير السريعة
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 ٠٩٠٣٤٢٥      أنظمة االتصاالت )ساعات معتمدة٣( 

   )٠٩٠٣٤٢١:(المتطلب السابق

تـشكيل االشـارات وتوليـد      . خط النقل وضاغطات الصوت   . مراجعة االتصاالت الصوتية والمعلوماتية   
انماط االنتـشار  . واألنظمة المهجنةFDMA  وCDMAوTDMA: طرق الوصول المتعددة. المعلومات
األنظمة التلفازية الشبيهة والرقميـة وبـث تعـديل االتـساع وتعـديل التـردد               :انظمة البث . والهوائيات

)AM&FM (   القنـوات الفـضائية   : اتصاالت األقمار الصناعية  . وصالت االلياف الضوئية والميكرووية .
 الصناعية واشارات التزامن والتعـديل وحـسابات        تشكيلة األقمار : GPSانظمة  . حساب ميزانية الوصلة  

  . المواقع
  
 

 

ل                                               شبكات اتصا )ساعات معتمدة٣(  ٠٩٠٣٤٢٦ 

  )٠٩٠٣٤٢١:(المتطلب السابق

وسـاط  األ  الطَّبقَـة الفيزيائيـة    .ديل الحزِميتَبِديل الدواِئر و التب .OSI لشبكات االتصال و نموذج مقدمة
مجموعـة  . مبادئ طبقة إيصال البيانـات . الربط المحلية اإلرسال المتزاِمن و الال متزاِمن، أنظمة. لناقلةا

المحلية، الشبكات على مستوى المـدن، الـشبكات العالميـة،     الشبكات  : x.٨٠٢ IEEE   بروتوكوالت
، مبـادئ عمـل بروتوكـول اإلنترنـت و     (IP) و بروتوكول اإلنترنت  الشبكاتربط. الشبكات الشخصية

 المعيدات، البداالت، المجمعات،. عمليات التبديل و تحديد المسار في اإلنترنت. له البروتوكوالت المساندة

  .تطبيقات. بروتوكوالت طبقة النقل. الجسور، الموزعات والبوابات
  
 

 

 ٠٩٠٣٤٢٩ االتمختبر االتص )ساعة معتمدة١( 

  )٠٩٠٣٤٢٢: (  أو متزامنالمتطلب السابق

توليد واستقبال اإلشارات غير المتناغمة مـن       .  نقل ثنائيات قاعدة االساس والمستقبل ذو المرشح المتوائم       
  .شكل العين.  تشكيل شكل الموجة. FSKو PSK  و ASKنوع الثنائي 

  
 

 

 ٠٩٠٣٤٤١ أنظمة التحكم ) ساعات معتمدة٣(  

   )٠٣٠١٣٠٢: (متطلب السابقال

. أمثلة على أنظمة التحكم بتغذيـة عكـسية       ).  بتغذية عكسية (أنظمة التحكم لحلقات مفتوحة وحلقات مغلقة       
نمذجـة  .  األقطاب ودالة نقل العناصر والشكل الصندوقي     .  مراجعة للمتغيرات المركبة وتحاوير البالس    

تحويل األنظمة غير الخطية     .  يكانيكية والهيدروليكية والهوائية  األنظمة الكهربائية والم  :  األنظمة الفيزيائية 
دالة النقل الـشاملة تقنيـات      .  الشكل الصندوقي للنظام ورسم انسياب اإلشارة     : تمثيل األنظمة .  الى خطية 

حساسية أنظمة الحلقة   .  مقدمة إلى تمثيل حالة الفضاء    .  تخفيض األشكال الصندوقية ومعادلة كسب ماسون     
.  تحليل االستجابة الزمنية ومعامالت االداء ألنظمة من الدرجة األولى والثانيـة          .  وحة والحلقة المغلقة  المفت

.  معامالت خطأ الحالـة الثابتـة     .  هيروتز لالستقرار -راوث. األقطاب المسيطرة ألنظمة الدرجات العالية    
اثر التغذية العكسية   .  لية والتفاضلية التناسبية والتكام : تصميم واثر فعل طرق التحكم األساسي أ وتجميعاتها       

هوامش .  أشكال بود وحدود نايكويست لالستقرار    .  تحليل االستقرار باستخدام الموالي الجذري    . بالسرعة
مقدمة الى التحليل والتصميم باسـتخدام      .  الطور والربح والحصول على دالة االنتقال باستخدام اشكال بود        

  . معادالت حالة الفضاء
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مختبر قياسات وتحكم                                        ) ساعة معتمدة١( ٠٩٠٣٤٤٨ 

    )٠٩٠٣٤٤١  و  ٠٩٠٣٣٤١(:  أو متزامنالمتطلب السابق
مولـدات  . الحصول على المعلومـات   .  أجهزة القياس . قياس مقاومة األرض  . تجارب على راسم اإلشارة   

أثر التحكم في الكـسب     . مبادىء التحكم اآللي  . أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة   .  التداخل والعزل  .اإلشارة
محاكـاة الحاسـوب    . قياس األداء الترددي  . والتكامل والتفاضل والتغذية العكسية للسرعة على أداء النظام       

  . ة الحراريةالتحكم في مستوى السائل واألنظم. أنظمة التحكم باستخدام الحواسيب. الشبيهي
  
  

 

 ٠٩٠٣٤٦١    الكترونيات القوى )ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٣٣٦١: (المتطلب السابق

تصنيف متحكمات الكترونيات   .  تطبيقات الكترونيات القوى  .  العناصر االساسية النظمة الكترونيات القوى    
تيار لعناصـر   / لطيةخصائص فو .  األساسيةعناصر الكترونيات القوى نصف الناقلة وتصنيفاتها       .  القوى

دوائـر القيـادة    .  الخصائص الديناميكية لعناصر الكترونيات القوى الرئيسية     .  الكتروينات القوى الرئيسية  
مقومـات نـصف    ). تبديل الخـط  (المقومات ذات التبديل الطبيعي     .   لعناصر الكترونيات القوى   األساسية
مقومات نـصف الموجـة     .   الطور المقادة  أحاديةمقومات الموجة الكاملة    .   الطور المقادة  أحاديةالموجة  

نمـط العكـس    .  ا لمقومات احادية وثالثية الطور نصف المقـادة       .  والموجة الكاملة ثالثية الطور المقادة    
مقدمة .   المتحكمات المتناوبة  إلىمقدمة  .  خصائص االداء لدوائر التقويم ذات التبديل الطبيعي      .  للمقومات

  . العاكسات- محوالت التردد إلىمقدمة .  اشر محوالت التيار المبإلى
  
 

 

    ٠٩٠٣٤٦٢                                        االلكترونيات الرقمية )ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠٣٣٦١: (المتطلب السابق

رنة لطرق بناء األنظمـة الرقميـة  مقا. المتزاِمنة و مبادئ تصميمها المكونات الرئيسية لألنظمـة الرقمية
اآللـة   تصميم. المنطق الرقمي الكالسيكي و المنطق الرقمي المبرمج .MOS و TTL تكنولوجيا باستخدام

 و ROM  الموصالت من نوع ذاكرة أشباه. المكونات الرئيسية للحاسب الشخصي. ذات األطوار المحدودة
RAM. تحويل البيانات من تمـاثلي إلـى   . الثابتة  الثبات وغيرالرجاجات المتعددة أحادية. دارات التوقيت

التصميم المحوسب لبناء الـدوائر االلكترونيـة و المنطـق     استخدام برامج. رقمي و من رقمي إلى تماثلي
  .الرقمي

  
 

 

 ٠٩٠٣٤٧١  )  ٢( كهربائية آلتا )ساعات معتمدة٣( 

   ) ٠٩٠٣٣٧١: (المتطلب السابق

ار اآلآلت  با خصائص أدائها، تطبيقاتها، طرق إقالعها والتحكم في سرعتها، إخت         تحليله: المحركات التوافقية 
ارهـا،  بتصنيفها، تحليلها، خصائص أدائها، طرق إقالعها، إخت      : التوافقية، المحركات الحثية ثالثية الطور    

المحـرك العـام،    :  أحادية الطور، أنواع خاصة من المحركـات         الحثيةوالتحكم في سرعتها، المحركات     
  . المحرك التنافري، المحرك الخطوي

  
 

 

 ٠٩٠٣٤٧٨ مختبر االالت الكهربائية    )ساعة معتمدة١( 

  )٠٩٠٣٤٧١: (  أو متزامنالمتطلب السابق

.  مولدات التيار المستمر  . فحص محوالت الطور الواحد والثالثة اطوار     . الدرارات المغناطيسية للمحوالت  
فحـص  .   وخصائصها التـشغيلية   المتزامنةفحص المولدات     . مرلتحكم في سرعة محركات التيار المست     ا

  .فحص المحركات الحثية وخصائصها التشغيلية  .وخصائصها التشغيلية المتزامنة المحركات
  
  
 

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

٨ 
 

    ٠٩٠٣٤٨١ )  ١(تحليل أنظمة القوى  ) ساعات معتمدة٣ (
  )٠٩٠٣٣٧١: (المتطلب السابق

الكميات بنسبة الوحدة وتطبيقاتهـا فـي       .  مبادىء أساسية .  ىمقدمة لمصادر الطاقة وعناصر أنظمة القو     
عالقات التيار والفولطية   : تمثيل خطوط النقل الكهربائية   .  المخططات أحادية الخط  . حسابات أنظمة القوى  

حسابات التيار والفولطية لألعطال المثماثلـة      .  والقدرة عند نهايتي خط النقل، تعويض القدرة غير الفعالة        
: إنـسياب الحمـل   . حسابات التيار والفولطية لألعطاله غير المثماثلة     . العناصر المتماثلة ).  أطوارثالثة  (

  .  رافسون بأشكالها المتنوعة-تعريف المسألة، الحل بإستعمال طرق جاوس سيدال، نيوتن
  
 

 

 ٠٩٠٣٤٨٢ )٢(تحليل أنظمة القوى  ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠٣٤٨١: (المتطلب السابق

الحمايـة  .  ترتيب المحطات الفرعية، المتطلبات وعناصر أنظمة الحماية، المرحالت       : نظمة القوى حماية أ 
.  الحمايـة المـسافية للمغـذيات     .  الحماية الفرقية للمغـديات   . من تجاوز التيار وتيار األرضي للمغذيات     

 تخصيص اإلنتـاج   ”C“معادلة فقد النقل، مفاهيم التحويل : التشغيل اإلقتصادي ألنظمة القوى الكهربائية
إسـتقراريه أنظمـة    .  اإلقتصادي التقليدي بإعتبار الفواقد، التحكم اآللي بالتوليد، تخصيص وحدات التوليد         

زاوية، معامالت القدرة المتزامنة، ظاهرة المساحة      -ديناميكا الدوار ومعادلة التأرجح، معادلة القدرة     : القوى
  .  النظم متعددة المولداتالمتساوية لإلستقرارية ومقدمة ألستقرارية

  
 

 

وقاية أنظمة قوى                                            )  ساعات معتمدة٣( ٠٩٠٣٤٨٣ 

  )٠٩٠٣٤٨٢: (المتطلب السابق

: والفولطيـة محوالت التيـار    . حاسوبية/ الكترونية/ مراجعة للمبادىء األساسية، مرحالت الكتروميكانيكية    
حمايـة القـضبان    .  حماية المحـرك  .  حماية المولد . حماية المحول . األداء في الحاالت الثابتة والعابرة    

  .فحص وصيانة المرحالت.  ميكانيكية القطع عند تجاوز التيار أو عند تيار القصر: المصهرات.  الرئيسية
  
  

 

 ٠٩٠٣٤٨٩ مختبر قوى كهربائية )ساعة معتمدة١(  

  )٠٩٠٣٤٨٢: ( أو متزامن ب السابقالمتطل

قياس العناصر المتماثلة .   زمن للمصهرات-خصائص تيار.  توزيع الجهد على سلسلة من عوازل التعليق
محلل الشبكات، مقارنة بين    .  عالقات انسياب القدرة عند طرفي خط النقل      .  نظام ثالثة أطوار غير متزن    

 المـرحالت . تاتيكية،  خصائص مـرحالت تجـاوز التيـار        خصائص المرحالت االلكتروميكانيكية واالس   
  .انسياب القدرة.  االتجاهيةالمرحالت. الفرقية

  
 

 

 ٠٩٠٣٥٢١  دوائر االتصاالت )ساعات معتمدة٣( 

   )٠٩٠٣٤٢٢: (المتطلب السابق

ليـل  تح. تحليل كسب الحلقة  . دارات المذبذبات وانواعها  . موائمة الممانعة والتحاوير  . مقدمة ونظرة شاملة  
.  كـشف التعـديل التـرددي     . حلقات القفل الطورية وتطبيقاتها   . مذبذبات بتحكم الفولطية  . المقاومة السالبة 
الموازج الفعالة والموازج ذات النوع التحويلي والمازج المتزن الثنائي بـاربع     : الموازج. تركيب الترددات 

المنغمات ودارات  . ي التعديل واعادة التعديل   تطبيقات الموازج ف  . اآلثار غير الخطية  . فقد التحويل . ثنائيات
مـضخمات  . مضخمات الترددات البينية والترددات الراديوويـة     . مرشحات الترددات الراديووية  . الرنين
مشاريع على تـصميم     .  دراسة حاالت . تصميم مضخمات بضجيج منخفض   . دوائر الكسب اآللي  . القدرة

  . وبناء وموائمة وتجربة مذبذب ومضخم 
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٩ 
 

 ٠٩٠٣٥٢٢   اتصاالت خلوية  )ساعات معتمدة٣( 

  )٠٩٠٣٤٢٢: (المتطلب السابق

تـصميم  . حساب احتمالية السد للوصـالت المتسلـسلة والمتوازيـة       .  الهواتف ونظرية الحركة   إلىمقدمة  
 الحركة وتجهيز المكالمة والمناولة وحساب نسبة الحاملـة الـى           إدارة. االتصاالت الخلوية وتحديد التردد   

 عن طريقة تصميم مكان الخلية      األداءتحسين  . نمط حد السكين واثر تعدد الحدود     .  االنتشار أنماط. لتداخلا
الترميـز  . GSM مرمزات الصوت وتـشكيله ضـغط     .  الخلوية   األنظمةالتعديل في   . المناسب والتجزئة 

  . دراسة حاالت. رالتشفير وفك التشفي.  اقتحامي وغير اقتحامي بينيإرسال. االلتفافي وتصحيح الخطأ
  
 

 

 ٠٩٠٣٥٢٣                                    االتصاالت الهاتفيةأنظمة ) ساعات معتمدة ٣(

   )٠٩٠٣٤٢٢(المتطلب السابق 

مقاسم .  أنظمة التأشير . الغاء الصدى . توهين الدورة الكاملة وآثار التأخير الزمني     . دارات الهاتف . مقدمة
. تسلسل التعديل بـالترميز النبـضي     . الرص والتعديل بالترميز النبضي   . تخطيط النقل . فرعية ألية خاصة  

تعـابير ايرالنـع وحـساب المـصادر     : نظرية الحركـة . انظمة النقل التجميع والتقسيم الزمني وتسلسلها    
 األنظمة ووحـدات    متحكمات. التحكم وتزامن وتسلسل الشبكة   . طرق التحويل . المقاسم الرقمية . والحركة

بينيـة  .  وتحويل الحزم  ISDNوشبكات المعلومات   . تحكم القناة العام والتحكم الموزع    . المعالجة المركزية 
  . أنظمة التأشير.  المعلومات والتحكم البيني النظمة اخرىISDNالنظام المفتوح وشبكات 

  
 

 

 ٠٩٠٣٥٢٤    اتصاالت بصرية وليزر )ساعات معتمدة ٣(   

  )٠٩٠٣٤٢١: ( السابقالمتطلب 

.  التـوهين والتـشتت   . الياف زجاجية ذات معامل متدرج ومتغير ومتعددة الحالة واحادية الحالـة          . مقدمة
ليـزر اشـباه    . مبـدأ توليـد الليـزر     . المجاالت والحاالت في االلياف البصرية    . انتشار الموجة المرشدة  

طرق التجميع  . ل المباشر والتعديل الخارجي   التعدي. طرق التعديل البصرية  . معيدات بصرية .  الموصالت
اعتبارات عملية فـي  . دارات متكاملة بصرية.  ، أداء النظام PIN وAPD: المستقبالت البصرية الكاشفة

  . المعدل والشبكات البصرية الرقمية: أنظمة االتصاالت البصرية. األنظمة البصرية
  
 

 

 ٠٩٠٣٥٢٩  موضوعات مختارة في التحكم  )ساعات معتمدة٣( 

   )٠٩٠٣٤٢١: (المتطلب السابق

 أو االتـصاالت  الحديثة في عالم  األنظمةااللكترونيات تقدم للطالب   أوموضوعات حديثة في االتصاالت
الرقمية والشبيهة العاملة في مدى الترددات الراديوية والميكرووية وميزات هـذه االنظمـة              االلكترونيات

  .والمشعات
  
 

 

 ٠٩٠٣٥٤٩ وضوعات مختارة في التحكمم )ساعات معتمدة ٣( 

   )٠٩٠٣٤٤١: ( المتطلب السابق

نظمة التحكم الرقمية والشبيهة الحديثة   وميـزات هـذه االنظمـة وتطبيقاتهـا     في أ  مختارةموضوعات 
 .المختلفة
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١٠ 
 

 ٠٩٠٣٥٥١                                  هوائيات وانتشار موجات )ساعات معتمدة٣( 

  )٠٩٠٣٣٥١: ( المتطلب السابق

التـشكيل  . الفقد في المـسار للفـضاء الحـر       . معامالت الهوائيات . انواع الهوائيات . مقدمة ونظرة شاملة  
ثنائي قصير وثنائيات بنصف طول الموجـة وطويلـة، هوائيـات الموجـة       : الهوائيات السلكية . الرياضي

. تحليل مـصفوفة الهوائيـات    . الهوائيات الحلقية . لكية فوق سطح األرض   المسافرة والواقفة، الهوائيات الس   
عناصر الموجـة واسـتقطاب     . الموجات المستوية واإلسطوانية والكروية   . معادلة الموجة . هوائيات الفتحة 

     انتــشار. فيزيائيــة الغــالف الجــي. مبــدأ هــايجنز. انعكــاس وانكــسار ونقــل الموجــة. الموجــة
انتـشار  . فيزيائية الغالف األيـوني   . الموجات السطحية . الموجات الفضائية . الموجات في الغالف الجوي   
  . دراسة حاالت. اثر المجال المغناطيسي األرضي. الموجات السماوية. الموجات في الغالف األيوني

  
 

 

 ٠٩٠٣٥٦١  الكترونيات طبية  )مدةساعات معت ٣( 

  )٠٩٠٣٣٦١: ( المتطلب السابق

. مجـسات بيزوالكتريـك   . مجسات بمقاومة أو بمحاثة أو بمواسـع      : المجسات. مقدمة الى األجهزة الطبية   
مضخم الجهد الحيوي ومعالجات    . مقدمة الى إشارات الجهد الحيوي    : القياسات الصوتية . مجسات حرارية 

. قياس صـوت القلـب    .  قياس ضغط الدم المباشر وغير المباشر     : ام عضالت القلب  اجهزة نظ . االشارات
. التـصوير الراديـووي   : مقدمة الى انظمة التصوير الطبي    . نظام اجهزة التنفس  . جهاز قياس سريان الدم   
نبـائط توريـد    .   القلب وغيرهـا   ةاجهز. النبائط المساعدة . المسح فوق الصوتي  . التوموغرافي المحسوبة 

  . السالمة الكهربائية. وحدة الجراحة الكهربائية. رالمخد
  
 

 

 ٠٩٠٣٥٨١  أنظمة القوىاعتمادية ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠٣٤٨٢: (المتطلب السابق

نظريـة اإلحتمـاالت    .  التوليد والنقل والتوزيـع   : مقدمة عن المكونات األساسية ألنظمة القوى الكهربائية      
  .  تحليل وثوقية أنظمة التوليد والنقل والتوزيع واألنظمة المركبة. تمثيل وتحليل الشكبات.  والتوزيع

  
 

 

 ٠٩٠٣٥٨٢  القيادة الكهربائية  ) ساعات معتمدة٣(

  ) ٠٩٠٣٤٦٢: (المتطلب السابق

تصنيف األحمال الميكانيكية، تصنيف المحركات الكهربائية وأسس إختيارها ألنظمة القيـادة الكهربائيـة،             
ركات التيار المستمر، طرق التحكم بسرعة محركات التيـار المتنـاوب، أهميـة             طرق التحكم بسرعة مح   

التحكم بالسرعة للمحركات الكهربائية، المقطعات وإستخدامها للتحكم في سرعة محركات التيار المـستمر،          
ت  للتحكم في سرعة محركات التيار المستمر، العاكسات تصنيفها واستراتيجيا         واستخدامهاالموحدات المقادة   

التحكم بالتردد والفولطية، التحكم بسرعة المحركات المتناوبة من خالل التحكم بالفولطية والتردد، اإلقـالع    
  . الناعم للمحركات الكهربائية

  
 

 

 ٠٩٠٣٥٨٩  واالالت القوى هندسةموضوعات مختارة في  )  ساعات معتمدة٣( 

  )٠٩٠٣٤٨٢: (المتطلب السابق

 الكهربائية حتى يبقى الطالب مواكباً للتطورات في مجـاالت   واآلالت ىموضوعات حديثة في أنظمة القو
   . ومصادر الطاقة وأنظمة التوزيع واآلالت الخاصة) سياساتها واقتصادياتها(توليد الطاقة 
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١١ 
 

 ٠٩٠٣٥٩٩  تخرج  مشروع ) معتمدةاتساع٣( 

  ) ساعة معتمدة  من خطة الطالب بنجاح١٢٤انهاء *: (المتطلب السابق 

يطلب منه االعتماد علـى     .  تحديد مسألة للطالب في أحد مسارات الهندسة الكهربائية        يتمفي الفصل األول    
من المتوقع  من الطالـب فـي        ). التي يمكن أن تكون إما عملية أو نظرية       (نفسه إليجاد حل لهذه المسألة      

لتزام بجدول زمني للعمل علـى      المشروع أن يقوم بتطوير قدراته  في البحث والعمل المستقل وتدريبه لإل           
  . مشروعه وليكون قادراً لتفسير نتائجه وكتابتها بشكل محترف

يطلب من الطالب حيثما كـان      . األولالفصل  الطالب أن ينهي العمل الذي بدأه في        في الفصل الثاني على     
وإجـراء   وذج عمليبناء نموذلك ممكناً إستخدام البرمجيات المناسبة والمتوفرة لحل مشكلته ومحاكات حله 

وحسب التعليمـات التـي يـصدرها       متكامل  تقرير  يطلب من الطالب كتابة      حيث أمكن و   القياسات الالزمة 
  .القسم

  
 

 

  
 


